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در معادن زغالسنگ ،آتش سوزی و انفجار ناشی از افزایش دما و تراکم باالی زغالسنگ ،محتملترین خطر است .با توجه به سست بودن
الیههای زمینی حاوی زغالسنگ ،خطرات ناشی از ریزش تونلهای استخراجی نیز وجود دارد .بنابراین ،جهت مدیریت خطر در معادن
زغالسنگ ،باید مدل خطر در این مناطق را بصورت دورهای مطالعه نمود .هدف از این تحقیق بررسی جامع تغییرات منطقه به منظور معرفی
بخش هایی از محدوده معدنی است که در اثر تغییرات حرارتی سطحی و ارتفاعی ،در معرض خطر میباشند .در مطالعه حاضر شناسایی تغییرات
حرارتی در معدن زغالسنگ گانو از سال  2444تا  2424با استفاده از دادههای ماهوارهای لندست و تغییرات ارتفاعی سطحی معدن بین
سالهای  2410تا  2424با استفاده از دادههای راداری سنتینل ، 1در شمال غرب دامغان انجام شده است .در این تحقیق ابتدا بخشهایی از
محدوده مورد مطالعه که تراکم الیههای زغال سنگ در آنجا زیاد هست با استفاده از شاخص نرمال شده دو باند دادههای لندست (باندهای
 SWIR1و  )SWIR2و حدآستانه تجربی  4/40تعیین شد .همچنین دمای سطح زمین ( )LSTبا استفاده از رابطه پالنک و دادههای لندست برآورد
شد .مقادیر حد آستانه  LSTبرای هر دو سال جهت تشخیص پیکسلهای دارای خطرآتش تخمین زده شد .با استفاده از تداخلسنجی راداری و
تصاویر سال  2410و  2424ماهواره سنتینل 1منطقه ،مدل ارتفاعی رقومی و تغییرات ارتفاعی محدوده معدن استخراج گردید .بیشترین
فرونشست حدود  0سانتی متر بدست آمد که در بازد ید میدانی این قسمت دچار ریزش و باعث ایجاد تلفات شده بود.
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بسیاری از محققان بیا اسیتفاده از طییف گسیتردهای از
دادههای ماهوارهای در کشورهایی که بیشتر در معیرض
آتییشسییوزی زغییالسیینگ هسییتند ،روی تکنیییکهییای
تشخیص حریق زغالسنگ کار کردهانید[ 13 ،12 ،11و
 .]10نظارت بر خطر آتشسوزی زغالسنگ با اسیتفاده
از دادههای هوایی و ماهوارهای برای چند دهیه گذشیته
انجام شده اسیت .در دهیه  ، 1004بیرای اولیین بیار از
تصاویر حرارتی موجیود جهیت شناسیایی و نظیارت بیر
آتشسوزیهای زغیالسینگ سیطحی و زیرسیطحی در
هند استفاده شد ] .[11چاریا ( )1003کیاربرد دادههیای
باندهای مادون قرمز طول موج کوتاه(( 1)SWIRبانید ، 0
 1و  )0دادههای لندست 1را برای شناسایی و نظارت بر
ویژگییهییای ژئییو محیطیی ماننیید آتییشسییوزی معییدن
زغییالسیینگ کشییف کییرد ] .[10دیجیییک و همکییاران
( )2441برای اسیتخراج دمیای سیطح زمیین( 2)LSTاز
باندهای مادون قرمز حرارتی(( 3)TIRباند 12 ، 11 ، 14
 13 ،و  )10دادههای رادیومتر بازتاب و تیابش حرارتیی
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بررسیهای زمیینشناسیی رسیوبات زغیالدار و معیادن
زغالسنگ ایران نشان مییدهید کیه اک یر ایین خیایر
درسازندهای شمشک نای بند و آق دربند قیرار دارنید و
از نظر زمانی مربوط به تریاس فوقانی تا ژوراسیک میانی
هسیتند .حییوزههیای زغییالی اییران بیشییتر در دو واحیید
تکتونیکی رسوبی البرز و ایران مرکیزی قیرار دارنید کیه
این حوزههای زغالی اغلب در محیطهای زمین سیاختی
فعییال و عمومییا ناودیسییی تشییکیل شییدند .سیینگهییای
دربرگیرنده زغال بیشتر شیامل کنگلیومرا ماسیه سینگ
شیل سیلت و ماسه سینگ آهکیی هسیتند .زغیالهیای
البرز عموما درسازند شمشک و زغالهای ایران مرکیزی
بیشتر درسازند نیای بنید و آق دربنید بیا سین ترییاس
فوقانی تا ژوراسیک زیرین قرارگرفتهاند .رسیوبات زغیال
دار حوزه البرز اغلب ازنوع تخریبی بودند ودرحوزهاییران
مرکزی بیشتر تحت تاثیر رسوبات دریایی قرارگرفتهانید.
فرایند تشکیل زغالسینگ شیامل دو مرحلیه رسیوبی و
دگرگونی است ].[1
آتشسوزی زغالسنگ ممکن است هم در محیل تیراکم
الیههای زغالسنگ و هم در محل انباشیت باطلیههیای
زغالسنگ رخ دهد[ 0 ،3 ،2و  .]1آتشسوزی الیههیای
متراکم زغالسنگ ،بسته به خصوصییات کانسیار ،ییا در
سطح و یا در زیر سطح زمین رخ میدهد که بسیاری از
شکافهیای زیرزمینیی تحیت تی ثیر آتیشسیوزیهیای
زغالسینگ قیرار مییگیرنید ] .[0آتیشسیوزیهیای در
الیههیای متیراکم زغیالسینگ تهدییدهای متعیددی از
جملییه از دسییت دادن منییابع طبیعییی  ،آلییودگی هییوا ،
نشست سطح زمین  ،آلودگی آب  ،تغییرات آب و هوایی
و همچنین تهدیداتی بیرای سیالمتی انسیان بیه دلییل
انتشار گاز سمی آن دارد[ 0 ،8 ،0و .]14
کشور ایران از نظر وجود زغالسنگ شیرایط بیه نسیبت
خوبی دارد .استانهایی که بیشترین میزان زغیالسینگ
را در کشییور دارا هسییتند عبارتنیید از :اسییتانهییای
خراسان جنوبی ،کرمان و مازندران هستند .اما به مییزان
کمتر در استانهیایی چیون گلسیتان ،گییالن ،سیمنان،
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خراسییانشییمالی و رضییوی ،آ ربایجییانغربییی و شییرقی،
اصفهان ،یزد و حتی در استان لرستان نییز زغیالسینگ
دیییده شییده اسییت .درواقییع هییر اسییتانی کییه از سییازند
زمینشناسی شمشک برخیوردار باشید ،ایین سیازند آن
اسییتان را برخییوردار از زغییالسیینگ کییرده اسییت .امییا
مشکالتی که در کشور ما در حیوزه زغیالسینگ دییده
میشود مربوط به الییههیای نیازز زغیالسینگ اسیت.
زغالسنگ یک ماده اشتعالزا اسیت و سیختتیرین نیوع
استخراج را دارد .عالوه بر اینکه نوار کمری باال و پیایین
زغال سنگ نیز سست اسیت .بنیابراین پیایش تغیییرات
دمایی دورهای در بخشهیای مربیوط بیه مییزان تیراکم
باالتر الیه زغال سنگ و مطالعیه مییزان فرونشسیت در
کل محدوده معدن الزم است.

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی
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پیشییرفته فضییابرد ( 1)ASTERدر محییدوده طییول مییوج
 82121تییا  112014میکرومتییر اسییتفاده کردنیید .دمییای
 LSTمبتنی بر ماهواره در مکانهای مختلف با دادههای
صحرایی ارتباط خیوبی داشیت .ایین مطالعیه همچنیین
الگوریتم جداسازی دما  /پراکندگی را بیرای جداسیازی
مناطق آتش زغالسنگ از منیاطق دیگیر پیشینهاد داده
است ] .[10وسلینگ و همکیاران ( )2448ییک مطالعیه
مبتنی بر مدلسیازی عیددی را بیرای تجزییه و تحلییل
نقشه  LSTبه دلیل آتشسوزی زیرزمینی انجام داد .این
مطالعه رفتار انتشار فرآیندهای انتقال مکانیکی و انیرژی
را از طریق الیههای پوشاننده مناطق آتشسوزی میورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهید ] .[18گیگلییو و همکیاران
( )2448یک الگوریتم خودکیار تشیخیص آتیشسیوزی
زغالسنگ را با استفاده از باندهای مادون قرمز نزدییک
( )NIR2و ( SWIRبانییید  N 3و  )8سییینجنده ASTER
پیشنهاد کردند ] .[10این الگوریتم برای دادههای روزانه
و شبانه طراحی شده است .میشرا  ،باهوگونیا و سیینگ
( )2411از دادههیییای بانییید ( TIRبانییید  )0لندسیییت0
( )ETM3+بیییرای شناسیییایی و نقشیییهبیییرداری از
آتشسوزیهای زغالسنگ زیرسطحی در ایالیت جارییا
هند اسیتفاده کردنید .میدل پیشینهادی بیا اسیتفاده از
دادههای میدانی برای اثربخشی آن اعتبارسینجی شیده
است ] .[24وو ،یو و گیو ( )2410از دادههای باند TIR
از لندست  8برای تخمین  LSTبا استفاده از سیه روش
مختلف رابطیه انتقیال تابشیی ( ، )RTE0الگیوریتم تیک
پنجره ( )SWA1و الگوریتم تک کانیال ( )SCA0اسیتفاده
کردند .نتایج مطالعه نشان داد که  LSTحاصیل از RTE
بیشترین توافق را بیا مقیادیر مشیاهده شیده دارد ].[21

شرودر و همکاران ( )2410با استفاده از دادههیای بانید
( SWIRباند  ، )0باندهای مرئی و ( NIRبانید  1تیا بانید
 )1دادههای لندست  8الگوریتمی جدید برای تشیخیص
حریق فعال زغالسنگ ارائه دادند .ایین الگیوریتم بیرای
دادههای روزانه و شبانه طراحی شده است ] .[22وانگ و
همکییاران ( )2410روشییی را بییرای تخمییین  LSTدر
شرایط آسمان ابری پیشنهاد داد .این روش اثر هندسیه
خورش ییدی ابییر مییاهوارهای را در تعیییین  LSTدر نظییر
میییگیییرد ] .[23روش پیشیینهادی بییرای دو نییوع داده
ماهوارهای مادیس( 0)MODISو لندست میورد آزمیایش
قرار داد و پیشنهاد کرد که همین روش را میتوان برای
هر تصویر ماهوارهای برای تخمین  LSTاعمال کرد .ییان
و همکاران ( )2410با استفاده از دادههای لندسیت  8و
تجزیه و تحلیل سری زمانی با استفاده از دادههای رادار
دیافراگم مصینوعی سینتینل )SAR8( 1بیرای تشیخیص
آتش زغالسنگ در قسمت جنیوبی منطقیه فوکانیگ از
سین کیانگ  ،چین  ،از  SCAکلی اسیتفاده کیرد ].[20
بیسوال و گورای ( )2424با محاسبه  LSTدر ییک بیازه
 14ساله با دادههیای لندسیت  1و  8در ییک محیدوده
معدنی در هند و اخذ اطالعات دمایی میدانی با استفاده
از دوربین حرارتی ،یک پایش تغییرات دمای سطحی بیا
اعتبار 01درصد و جانمایی منیاطق خطیر آتیشسیوزی
زغالسنگ ارائه دادند ] .[10فورکور و همکاران ()2424
بیییا اسیییتفاده از دادههیییای میییاهوارهای سییینتینل1
اسییتخراجهییای غیییر مجییاز در محییدودههییای معییدنی
زغالسنگ کیه ممکین اسیت در محیدوده خطیر آتیش
قرارگرفته باشند را شناسایی کرده و نقشه تغیییرات آن
را در یک بازه  1ساله ارائه دادند ].[21
مطالعاتی که بیرای پیایش تغیییرات در منطقیه معیدنی
زغالسنگ انجام شده است ،به منظور مدلسازی خطیر
آتش بوده و همچنین نقشه پیشبینی مناطق پیشیرفت
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خطر آتش تنها از حدگیذاری  LSTدر ییک بیازه زمیانی
استخراج شده که یک مطالعه تک بعدی اسیت .مطالعیه
پیشنهادی سعی در ایجاد ییک اسیتراتژی چنید بعیدی
برای پییشبینیی میدل خطیر در ییک منطقیه معیدنی
زغییالسیینگ را دارد .بنییابراین ی یک تجزی یه و تحلی یل و
شناسایی تغییرات سطحی ،ارتفاعی و حرارتیی از 2444
تا  2421در منطقه مورد مطالعه انجام شد.
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معدن زغالسنگ گانو در استان سمنان و در شمالغرب
شهر دامغان واقع است .این محدوده دارای  8/0کیلومتر
مربع است .نزدیکترین روستا بهایین محیدوده روسیتای
فوالدمحلییه در  0کیلییومتری میییباشیید .آب و هییوای
محدوده بین دو شیرایط خشیک و بیابیانی در جنیوب و
مرطوب در شمال قرار گرفته و از هردو متاثر است .لیذا
دارای تابستان خنک و زمستان سیرد و پربیارش اسیت.
محدوده معدن بصورت یک رشته کیوه شیرقی – غربیی
است که ارتفاع در شرق حیدود  2431متیر و در غیرب
منطقه  1084متر و در بخیشهیای مییانی  2244متیر
هست .رسوبات زغالدار البرز در محدوده چینه شناسیی
سازند شمشک قرار دارند .به دلیل تعدد الیههای زغالی،
سازند شمشک دارای تقسییم بنیدیهیای مختلفیی در
طول البرز است که الیههای زغالی بصورت کیم وبییش
در آن ها پراکنده هستند .یکی از مهمترین قسمتهیای
سازند شمشک که معدن گانو در آن واقع است ،قسمت
کالریز نام دارد که شامل ماسیه سینگ رییز و متوسیط
خاکستری مایل به سبز و کوارتز و آلورولییت و آرژلییت
همراه با الیههای زغالی میباشد .این رخنمون عالوه بیر
معادن زغال هند در محدوده گانو نیز مشاهده مییشیود
کییه شییامل  20الی یه زغییالدار اسییت و  1الی یه آن نی یز
اقتصادی هستند و استخراج میشوند .شیکل( )1نقشیه
اورتوفتو محدوده معدنی را ارائه میدهد که در آن محل
ماسییه سیینگهییای خاکسییتری سییطحی در میانییه از
واریزههای آهکی در شمال و آبریزهای فراوان در جنوب
منطقه قابل شناسایی است .شکل( )2مربوط به تفکییک
واحدهای سنگی منطقیه بیا اسیتفاده از ترکییب رنگیی

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

 -3منطقه مورد مطالعه و دادهها
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 RGB =3،1،0سیینجنده تصییویربردار عملی یاتی زم یین
( )OLI1هست که در آن بخشهای رسوبی از بخشهای
پوشش گیاهی و آهکی قابل جداسازی اسیت .شیکل()3
نقشه زمینشناسی سادهسازی شیده محیدوده معیدن را
نمایش میدهد .همانطور که مشیخص اسیت دو بخیش
بنفش رنگ و قهوهای رنیگ واحیدهای اصیلی محیدوده
هستند که رنگ بنفش بیانگر وجود ماسه سنگ وشییل
همراه با رگههای زغالسنگ و رنگ قهوهای بیانگر وجود
آبرفتهای جوان همراه با مخروطهای شنی هسیتند .بیا
توجه به شکلهای( )1تا ( )3وجیود الییههیای متیراکم
زغالسنگ در منطقه قابل اثبات میباشد.
در این مطالعه از باندهای مختلف دادههیای میاهوارهای
سییری لندسییت 0و 8بییرای تهی یه  LSTو مییدل تییراکم
الیههای زغالسنگ در منطقیه میورد مطالعیه اسیتفاده
شده است .دادههیای لندسیت 0در  28آگوسیت 2444
ولندست 8در  20آگوست  2424اخذ شدهاند.
همچنین دادههای راداری سنتینل 1که از  3تیاریخ 28
دسییام ر  2410و  10آگوسییت  2424و  20آگوسییت
 2424اخذ شدند .از تصاویر اول و دوم جهت اسیتخراج
تغییرات ارتفاعی و ساختاری منطقیه و از تصیاویر دوم و
سییوم جهییت اسییتخراج مییدل رقییومی ارتفییاعی منطقییه
استفاده شد.
از داده توپیوگرافی رادار شیاتل (34)SRTM2متیری نییز
جهت تصحیحات دادههیای راداری سینتینل 1اسیتفاده
گردید.
از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی گوگل ارث 3نیز جهت
پایش بصری منطقه و تهیه نقشههیای زمیینشناسیی و
تصویر قائم 0منطقه استفاده شد.

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی
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شکل :1نقشه تصویر قائم از محدوده مورد مطالعه
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شکل :0ترکیب  RGB = 3،5،3سنجنده  OLIاز محدوده معدن

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

 -4روش تحقیق
مطالعه حاضر در چند مرحله مانند جمع آوری دادههیا،
پیش پردازش تصاویر ،شاخصسازی و تعیین حدآستانه
برای شناسایی محل تراکم الیههای زغالسینگ در فیاز
اول ،آمادهسیازی تصیویر بیرای تخمیین  LSTو بیرآورد
حدآستانه درجه حیرارت در فیاز دوم ،محاسیبه مییزان
جابجیایی ارتفییاعی در محییدوده معیدن در فییاز سییوم ،و
نهایتا آشکارسیازی تغیییرات و بررسیی آن انجیام شیده
است .در شکل ( )0روندنمای روش تحقییق ارائیه شیده
است.
 -1-4پیش پردازش دادهها
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بهتر است قبل از پردازش اصلی ،پییش پیردازش میورد
نیاز دادهها کنترل شود تا کیفیت تصیویر افیزایش یابید.
در تصاویر سری لندست پیش پیردازش تصیاویر از نظیر
تصیییحیح اتمسیییفری ،تصیییحیح هندسیییی و تصیییحیح
رادیومتریکی قابل انجام است .تصاویر میاهوارهای میورد
استفاده در این تحقیق از نظر هندسی اصالح شده و هم
مختصات بودند بنابراین هیچگونه اصالح هندسی انجیام

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

نشد .با توجه به متادیتا تصاویر ،در زمیان تصیویربرداری
پوشش ابر کمتر از  ٪1بیوده اسیت بنیابراین نییازی بیه
حذف ابر نیست .پییش پیردازش اعمیال شیده بیر روی
تصاویر ،تصحیح اتمسفری است که در نیرم افیزار اونیوی
 11/3انجام شید .در دادههیای راداری سینتینل 1پییش
پردازش و تصحیحات باید بصورت کامیل توسیط کیاربر
اعمال شود که به ترتیب عبارتند از :جداسیازی منطقیه
مورد مطالعیه از کیل تصیویر ،تصیحیحات میداری ،هیم
مختصیات کییردن تصییاویر ،تصییحیح هندسییی ،تصییحیح
رادیومتریکی ،حذف نویز ،عملیات چند وجهی و اعمیال
مدل زمین .همهاین مراحل در نیرم افیزار اسین  2و بیا
کمک دادههای  34 SRTMمتری انجام شد.
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شکل :3نقشه زمینشناسی محدوده معدن(سادهسازی شده نقشه زمینشناسی  1:122222ساری)

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی
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ابتدا مقادیر درجه خاکستری تصاویر ( )1DNبیه مقیادیر
بازتاب 2تبیدیل شیده و پیس از آن تصیحیحات اعمیال
شد ].[12] ، [20
مکان مواد معدنی رسی با نسبت بانیدهای  SWIR 1و 2
 SWIRتعیین میشود [ .]20این نسبت برای تشخیص
تغییرات هیدروترمال مواد حاوی رس و آلونیت استفاده
میشود [ .]20با توجه به نقشه زمیینشناسیی منطقیه،
الیههای زغیالسینگ در منیاطق ماسیه سینگی شیکل

 -0-4استخراج الیههای متراکم زغالسنگ
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یکی از عوامل مهم در ایجاد آتش ،ماده سوختنی اسیت.
در معادن زغالسنگ وجود الیههای متراکم زغالسینگ
از نظر اقتصادی بسیار مهیم و ارزشیمند اسیت امیا ایین
مکان ها میتوانند باعث انتشار گاز متان و ایجیاد خطیر
آتش سوزی شوند.این موضوع از نظر بسیاری از محققین
پنهان مانده کیه در ایین تحقییق بیه عنیوان ییک الییه
اطالعییاتی مهییم بییه چگییونگی اسییتخراج آن پرداختییه
میشود .در اینجا ،از دادههای لندست  ،8اسیتفاده شید.
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شکل :4روند نمای روش تحقیق
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سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

میگیرد ،پس وجود رس در آن مناطق کمینه است .بیا
توجه بهاین نکته ،در این تحقیق ،از ایین نسیبت بانیدی
برای تعیین محیدوده منیاطق قابیل اسیتخراج سیطحی
استفاده شد .نسبت طیفی بین دو باند طیفی به صورت
رابطه( )1تعریف میشود[:]28
R=swir1-swir2 /  swir1+swir2

رابطه()1
در رابطه ( swir1 ،)1و  swir2به ترتیب مقیادیر بازتیاب
باندهای ششم و هفتم سنجنده  OLIهستند .شاخص R
مقداری بین ]1و [-1خواهد بود .بخشهیایی از منطقیه
که دارای شاخص  Rنزدیک به صیفر و منفیی هسیتند،
دارای الیههای متراکم زغالسنگ خواهند بیود .تعییین
حدآستانه مناسب برای شاخص  ،Rبا توجه به رابطه(،)2
اگر مقدار  fبرابر با  1باشد ،به عنوان یک مکیان بیالقوه
معدن زغالسنگ آزاد با الیههای متراکم زغال شناسایی
میشود t .مقدار حدآستانه است که با اعمال آن ،منطقه
مورد مطالعه به دو قسمت "الیه زغال" و "غیره "1تقسیم
میشود .به صورت تجربیی  tمقیداری برابیر بیا  4/40در
منطقه مورد مطالعه بدست آمد.
رابطه()2

رابطه()3

که در این رابطه 𝝀' Lمقدار بازتاب ،بدون تصیحیح زاوییه
خورشیدی Mp ،عامل رسوب زدایی ضیربی مربیوط بیه
باند مورد استفاده کهاین را میتیوان از فیراداده 1تهییه
نمود Ap ،عامل رسوب افزایشیی مربیوط بیه بانید میورد
استفاده کهاین مقیدار را مییتیوان از فیراداده اسیتخراج
کرد Qc .مقادیر پیکسل استاندارد ( )DNمیباشد.
بازتاب  ToAبا تصیحیح زاوییه خورشیید بیا اسیتفاده از
رابطه ( )0بدست آمد[.]10



1 R<t
0 Other

'
L λ  M p ×Qc +A p

رابطه()0

=F

'
'
Lλ
Lλ
= Lλ
=
) cos(θsz ) sin(θse

پس از جداسازی مناطق مربوط بیه الییههیای متیراکم،
تصویر خروجی با مقداری نویز و حفره همراه هست کیه
نیاز به پیسپیردازش و اصیالح دارد .در ایین مرحلیه بیا
اعمال فیلتر شکل شناسیی گشیایش ، 2بیدون کوچیک
شدن سایز تصویر نویز ها حذف شدند ،س س بیا اعمیال
فیلتر بستن 3بدون بزرگ شدن سایز تصویر حفرهها پیر
شدند .در نتیجه با اسیتفاده از خروجیی ایین دو فیلتیر،
مناطق مورد نظر بصورت نرم و بیدون نیویز و در فرمیت
برداری استخراج گردید.

 θszزاویه اوج محلی خورشید  θsz =90° - θseاست.
پس از به دست آوردن درخشندگی  ، TOAدمای
روشنایی ( )Tبا استفاده از رابطه ( )1تعیین شد که فرم
ساده معکوس رابطه پالنک 0است[. ]10
رابطه()1

k2

=T

- 273/15
k1
(ln
)+1
'
Lλ
 Tدمای روشنایی  K1 ،ToAو  K2ثابیت

در رابطه (،)1
تبدیل حرارتی مخصوص باند هست و از فراداده بدسیت

 -3-4استخراج  LSTو تعیین خطر آتش
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در رابطه ( LΛ )0درخشش  θse ،TOAزاویه ارتفاع
محلی خورشید .این را میتوان از فراداده بدست آورد.
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باندهای حرارتی هر تصویر برای هر پیکسیل ییک عیدد
دیجیتییال ( )DNخیییره میییکنیید .تجزیییه و تحلیییل
مقایسهای  LSTها ،حاصل از مقادیر  DNتصاویر گرفتیه
شده در بازه زمانی مختلف  ،ممکن است به دلیل تغیییر
در مشخصات سنسور مناسب نباشد .بنابراین ،بهتر است
به جیای بازتیاب سیطح ،از درخشیش (رادییانس)ToA0
استفاده شود[ .]12از مقادیر  DNبا استفاده از روابط()3
و ( )0میتوان درخشندگی  ToAرا تعیین نمود[.]13

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی

میآید .مقادیر  K1و  K2برای تصاویر مختلیف لندسیت
متفاوت است (لندست0و لندست .)8سیرانجام  ،مییزان
 LSTتصحیح شده در میزان انتشیار از دمیای روشینایی
 ToAبا استفاده از رابطه ( )0تعیین شد [.]10
رابطه()0

T
T
(×1+w
))×ln(E
HC

متوسط آن 4/11است [ .]32میزان انتشار پذیری خاز
( )εs = 4/000و پوشییش گیییاهی ( )εV = 4/080بییرای
لندست( 8باند  )14در نظر گرفته شد.
نقشه  NDVIبا استفاده از روش اسیتاندارد (رابطیه ())0
تولید شده است .در این رابطه از مقیادیر بازتیاب سیطح
سری لندست استفاده شد.

=LST

s

رابطه()0

 NDVI  - (NDVI)min 2
)
 NDVI max - (NDVI)min

 NDVIنمایانگر شاخص نرمال تفاضلی گیاه است ،
) ρ(NIRو ) ρ(REDبه ترتیب مقادیر بازتاب سطح در
 NIRو باند قرمز هستند.
پس از تعیین مقادیر  LSTبرای هر پیکسل  ،یک مقدار
حدآستانه بر اساس تجزیه و تحلیل آماری برای
جداسازی پیکسلهای خطرآتش از پیکسلهای بیخطر
تعیین شد .یک مقدار حدآستانه جداگانه برای دو
صحنه استفاده شد .برای تخمین مقدار حدآستانه با
استفاده از رابطه ( )14از دو پارامتر آماری میانگین (
 ) m LSTو انحراف معیار (  ) δ LSTمقادیر LST
استفاده شد [.]10
رابطه()14

σ LST =m LST +2δLST

این فرآیند به تعیین مرزهای مناطق واقعیی در معیرض
خطر آتش کمک میکند .تمام پیکسلهایی که مقیادیر
 LSTباالتر از مقدار آستانه (  ) σ LSTرا نشان میدهند،
به عنوان پیکسلهای دارای پتانسیل خطر آتش تعییین
شدند .س س مییزان تغیییرات مکیانهیای پتانسییلدار
آتش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

(= p v
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در رابطه( LST ،)0دمای سیطح زمیین ( w ،)C °طیول
موج درخشندگی ساطع شده  ،که مقدار درخشش بانید
اصالح شده است h .ثابت پالنک = s ،)js( 0/00×14-30
ثابت بولتزمن =  C ،)jk-1( 1/38×14-23سیرعت نیور =
 E ،)ms-1( 2/008×148قابلیییت انتشییار سییطح زمییین
( )LSE1میباشد.
 (ε) LSEپارامتر مهمی برای اندازه گیری مییزان تیابش
حرارتی دما و طول موج غیرمعمول است .مقدار  εبیرای
یک جسم معمولی در سیطح زمیین بیا مییانگین تیابش
جسم نشان داده میشود .نقشه  LSEاز مقادیر شیاخص
( )NDVI2مطابق روش پیشنهادی سیابرینو و همکیاران
( )2448و اسیییکوکوی و همکییییاران ( )2410بییییرای
دادههای لندست0،1و(0باند  )0و لندست(8باند  ،)14در
جدول ( )1بدست آمد[20و.]34
در جدول( ρRed ، )1مقدار بازتاب سطح باند قرمز است
 Pv ،نسبت گیاهان است و  Δεاثر حفره به دلیل زبیری
سطح است ( Δε = 4برای سطوح صاف) .مقدار  Pvو Δε
بییه ترتیییب بییا اسییتفاده از روابییط ( )0و ( )8محاسییبه
شد[.]31

)ρ(NIR) + ρ(RED
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رابطه()0

)

)ρ(NIR) - ρ(RED

(= p v

ΔE=(1-Es )×(1-Pv )×F×E v

رابطه()8
در رابطه ( F ،)8یک عامل شکل هندسی است و مقیدار
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جدول  :1محدودههای  NDVIو مقادیر قابل انتشار LSE
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4/080 +ΔΕ
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Surface Deformation Map
Ascending

0

 -5نتایج و اعتبارسنجی
پس از جمیع آوری و پییش پیردازش ،پیردازش اصیلی
دادههای ماهوارهای طبق روش تحقیق ارائه شده انجیام
شد که نتایج آن در شکل( )1ارائه میگردد.
پییس از پیییادهسییازی شییاخص شناسییایی الیییههییای
زغالسنگ و اعمال حدآستانه بهینه  ، 4/40قسمتهایی
از منطقییه کییه دارای الیییههییای زغییالسیینگ متییراکم و
اقتصادی هستند شناسیایی شیده و بیر اسیاس اولوییت
خلوص زغالسینگ ،طبقیهبنیدی شیده و نقشیه آن در
شکل( )0ارائه میگردد.
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Digital Elevation Model

3

4/1 <NDVI
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Interferometric Synthetic Aperture Radar

4/2 <NDVI< 4/1

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

با اسیتفاده از تصیاویر راداری مییتیوان میدل ارتفیاعی
رقومی و یا نقشه جابجایی سیطح زمیین را تهییه کیرد.
تکنیکی که برای استخراج این اطالعات مکانی بیه کیار
میرود تحت عنوان تداخلسنجی شناخته میشیود کیه
در آن اختالف فاز بین دو یا چند تصویر  SARمحاسیبه
شده و این اختالف فاز به توپوگرافی و یا جابجیاییهیای
سطحی نسبت داده میشود.
در روشهای تداخلسنجی از اطالعات فاز بین دو میوج
متفاوت برای استخراج اطالعات مربوط به انتشار مکیانی
یا زمانی این امواج استفاده میشود .تداخلسینجی رادار
دریچه مصنوعی )InSAR( 1یک تکنیک سینجش از دور
است که به منظور مطالعه حرکات سطح زمین در زمین
لییرزه  1002لنییدرز کالیفرنیییا ابییداع شیید .در تکنیییک
 ،InSARدو یییا چنیید تصییویر  SARبییرای تولییید مییدل
ارتفاعی رقومی ( )DEM2یا تهیه نقشه جابجیایی سیطح
زمین 3به کار میروند .در این تکنیک ،اختالف فاز بیین
دو موج متفاوت اندازه گیری شده و این اختالف فاز بیه
تغییر فاصله بین سنجنده و تارگت ییا جابجیایی سیطح
زمین نسبت داده میشود .تصاویر  SARجابجایی سیطح
زمین را در راستای خط دید ماهواره به دست میدهند؛
اما با استفاده از تصاویر  SARکه در دو حالت صیعودی0

2

NDVI< 4/2

و نزولی 1تهیه شدهاند ،امکان اندازه گیری جابجاییهای
سطح زمین در سه راستای قائم ،شمالی و شرقی فیراهم
میشود.
در تکنیک  ،InSARدو یا چند تصویر  SARبیرای تولیید
مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMییا تهییه نقشیه جابجیایی
سطح زمین به کار میروند .در این تکنیک ،اختالف فیاز
بین دو موج متفاوت اندازه گیری شده و این اختالف فاز
به تغییر فاصله بین سنجنده و تارگت یا جابجایی سطح
زمین نسبت داده میشود .در این تحقیق بیا اسیتفاده از
تصییاویر سیینتینل 1سییالهییای  2410و  ،2424مییدل
ارتفاعی محدوده و مدل جابجایی ارتفاعی سیطح زمیین
منطقه مورد مطالعه در نرم افزار اسن استخراج شد.

 -4-4استخراج مدل و تغییرات ارتفاعی راداری

1

NDVI

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی
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شکل  :5نقشه مکان الیههای متراکم زغالسنگ

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

شکل  :6جانمایی مکان الیههای متراکم زغالسنگ (رنگ زرد) و دهانه اکتشافی معدن (رنگ آبی)

همانطور که مشخص است در  0بخش آنومیالی تیراکم
الیه زغالسنگ شناسایی شده کیه بیرای اعتبارسینجی
آن ،محل آنومالی تراکم زغالسنگ روی نقشیه اجراییی
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معدن جانمایی شد .مشاهده شد کیه در نزدیکیی چهیار
بخش از مناطق آنومالی شناسایی شده ،دهانه اکتشافی
احداث شده و استخراج زغالسنگ انجیام مییشیود .بیا

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

با دوایر زرد رنگ و الیههای مربوط به دهانه اکتشافی با
دوایییییر آبییییی رنییییگ نمییییایش داده میییییشییییود.

استفاده از نقشه تصویرقائم منطقه که از تصیاویر گوگیل
ارث تهیه شده بود (شکل ( ،))0جانمایی الیههای تراکم

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  :3نقشه  LSTدر تاریخ )+ETM( 0222/8/03

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5
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شکل  :8نقشه  LSTدر تاریخ )OLI( 0202/8/08

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی

دمای سطح زمین ( )LSTبا اسیتفاده از رابطیه پالنیک و
دادههای لندست بیرآورد شیده و حدآسیتانه بیرای LST
حاصل از تصویر  +ETMبرابر با  11/10درجه سیانتیگراد
و برای  LSTحاصل از تصویر  OLIبرابر با  10/42درجیه
سانتیگراد حاصل شد که نتایج آن در شکلهیای  0و 8
ارائه میشود .مقادیر حید آسیتانه  ، LSTبیا اسیتفاده از
مجموع میانگین به اضیافه دوبرابیر انحیراف معییار LST
(رابطییه ( ،))14بییرای هییر دو سییال جهییت تشییخیص و
ترسیم پیکسلهای پتانسیلدار خطیرآتش تخمیین زده
شد.

با توجه به شکلهای ( )0و ( ، )8قسمتهای قرمز رنیگ
از منظر دمای سطحی زمین و حدآستانه اعمیال شیده،
دارای خطر آتش شناسایی شدهانید و منیاطق بیا سیایر
رنگ ها دارای پتانسییل خطیر نیسیتند .امیا بیا بررسیی
تغییرات دمایی مابین دو تاریخ مورد نظر ،مشخص شید
که بخش قابل توجهی از محدوده معدن دچیار افیزایش
دمییای  0-2درجییهای شییده (رنییگ زرد) و بخییشهییای
کوچکی با افزایش دمای  0-0درجهای مواجه شده و بیه
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پتانسیل خطر نزدیک میشوند .قسمتهیایی کیه دارای
رنگ قرمز هستند ،افزایش دمای  8-0درجهای داشته و
میتواننید خطرنیاز باشیند ،از محیدوده معیدن خیارج
هستند و روی ارتفاعات قرار میگیرند و از طرف دیگر از
الیههیای متیراکم زغیالسینگ دور هسیتند ،در نتیجیه
پتانسیل خطر آتش را ندارند که در شیکل ( )0نمیایش
داده میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

شکل  -9نقشه تغییرات  LSTبین دو تاریخ مورد مطالعه

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

به دلیل محیدودیتهیای اییاب و هیاب ،شیرایط آب و
هوایی و توپوگرافی منطقه ،امکان برداشت میدانی دمای
سیییطحی منطقیییه مقایسیییه وجیییود نداشیییت .جهیییت
اعتبارسنجی نتایج این بخش ،از روش ارائه شده توسیط
بیسوال و همکاران ( )2424استفاده شد ]  .[10در ایین
بررسیی بیشییترین  LSTبیرآورد شییده در منطقیه مییورد
مطالعه در حدود  24درجه سانتیگراد بود کیه از اشیباع
شدگی (حدود  14درجه سانتیگراد) دور اسیت و نتیایج
قابل اعتماد هستند.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

پیرامونی به حدآستانه خطر(دایره مشکی بزرگتر دارای خطر بیشتر است).

1 VV-POLARIZED
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برای بررسی بیشتر خطر ناشی از افزایش دما ،الیههیای
برداری منیاطق خطیر موجیود ،منیاطق خطیر آینیده و
الیههای متراکم زغالسنگ در یک نقشه میورد مطالعیه
قرار گرفت (شکل ( .))14بر اساس تئوری ارائه شیده در
روش تحقیق ،وجود الیههای با تراکم باالی زغالسینگ
(دوایر زرد رنیگ) ،پتانسییل خطیر آتیش از نقشیه LST
(دوایر بنفش رنگ)و همچنیین منیاطق دارای پتانسییل
افزایش دما که در شکل ( )0ارائه شد (منحنیهای سبز
رنگ) ،مناطق دارای خطر آتشسوزی اولویت بندی شد
که در شکل ( )14ارائه شید .در ایین شیکل داییرههیای
مشیکی رنیگ بنیابر بزرگیی شیعاع مییزان خطیر آتییش
زغالسنگ را نمایش میدهند.
همییانطور کییه بی یان گردی ید ،جهییت مطالعییه تغیی یرات
ساختاری و ارتفاعی محیدوده معیدنی میورد مطالعیه از
تصاویر راداری سنتینل 1در  3تاریخ اسیتفاده شید و بیا
اعمال روش تداخلسینجی راداری در نیرم افیزار اسین
مییدل ارتفییاعی و میییزان تغییییرات ارتفییاعی سییطح

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

(فرونشست) با پالریزه 1VVتصاویر استخراج گردیید کیه
به ترتیب در شکل ( )11و ( )13ارائه مییگیردد .جهیت
اعتبارسنجی مدل ارتفاعی راداری ،این محصول با میدل
ارتفاعی بدسیت آمیده از تصیاویر هیوایی (شیکل ())12
منطقه مقایسه شد.
این دو مدل در حالیت کلیی بسییار بیه یکیدیگر شیبیه
هسییتند ،امییا مییدل ارتفییاعی رادارای نسییبت بییه مییدل
فتوگرامتری یک جابجایی ارتفیاعی  11متیری دارد کیه
ناشی از تفاوت در اعداد ارتفاعی مطلق محدوده است .با
اعمال جابجایی و ایجاد بیازه ارتفیاعی مشیترز ،هیر دو
مدل بر هم منطبق شدند و تغییرات ارتفاعی در هیر دو
مدل ارتفاعی تقریبا یکسان هسیتند .در بخیشهیایی از
محدوده نیز عدم انطباق اعیداد ارتفیاعی وجیود داشیت
کهاین اختالف در بیشترین حالت برابر  1/80متر بدست
آمد.
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شکل  -12نقشه اولویت بندی خطر آتشسوزی بر اساس وجود الیه متراکم ،وجود خطر از منظر  LSTو نزدیکی دمای سطح

شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار ...
احمد رجبی و رضا شاه حسینی
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شکل  :11نقشه مدل ارتفاعی محدوده معدن (حاصل از تداخلسنجی راداری سنتینل)VV-polarized1

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

شکل  :10نقشه مدل ارتفاعی محدوده معدن (حاصل از روش فتوگرامتری هوایی)

با توجه به شکل ( ،)13بخش سفید رنگ از سال 2410
تا  2424تا حدود  0سانتیمتر فرونشست داشیته اسیت.
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همچن یین در قسییمت قهییوهای رنییگ نی یز تییا حییدود 1
سییانتیمتر افییزایش ارتفییاع داشییته اسییت .بنییابر نقشییه

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

است کهاین قسمت انطبیاق کامیل بیا نقشیه جابجیایی
ارتفاعی (فرونشست) ارائه شیده در شیکل( )13دارد .در
نتیجه قسمتهیای سیفید رنیگ دارای پتانسییل خطیر
ریزش هستند .دهانههای اکتشافی نیز با دوایر آبی رنگ
جانمایی شدهاند که  3دهانیه در معیرض خطیر رییزش
هستند.

زمیییینشناسیییی در شیییکل ( ،)3قسیییمتهیییای دارای
فرونشست دارای جنس ماسه سنگی بوده و از استحکام
ضعیفی در حفظ اسکلت خود برخوردار هسیتند .جهیت
اعتبارسنجی نتیجهاین بخش ،بیا بررسییهیای مییدانی
مشخص شد که محدوده مورد مطالعه در قسمت داییره
زرد رنگ چندین بار در سال گذشته دچار رییزش شیده
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 -6نتیجه گیری
در مطالعه حاضر تالش شد تیا روشیی بیرای شناسیایی
کامل خطرات اصلی موجود در معادن زغالسنگ یعنیی
تشییخیص خطییر آتییش و خطییر ریییزش در معییادن
زغالسنگ با استفاده از تکنیکهای سنجش از دوری و
آشکارسازی تغییرات این خطیرات در محیدوده معیدنی
گانو در غرب دامغان طی سالهای  2444تا  2424ارائه
شود.
نتایج مطالعه نشان داد که روشهیای پیشینهادی بیرای
دادههای سنجش از دور اپتیکی استفاده شده مییتوانید
با استخراج صحیح الیههای تراکم زغیالسینگ و نقشیه
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 LSTدر مناطق معدنی زغالسنگ ،خطیر آتیشسیوزی
زیرسطحی یا سیطحی را پییشبینیی کنید و همچنیین
انتشار یا رونید خطیر آتیشسیوزی را کیه در ییک دوره
مشخص اتفاق میافتد ،مطالعه کند .مناطق آتشسیوزی
زغال سنگ بر اساس مقدار حد آستانه پویای  LSTبرای
دادههییای چنیید زمییانی لندسییت شناسییایی شیید .نتییایج
مطالعه نشان داد که پوشش محدوده خطر آتش از سال
 38044( 2444مترمربییع) بییه سییال 01844( 2424
مترمربع) افزایش یافتیه اسیت .در همیین دوره زمیانی،
مناطق جدید دارای خطیر آتیشسیوزی برابیر (13144
مترمربع) اضافه شده است .عیالوه بیر ایین حیدود 1/10

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.4.5

شکل  :13نقشه مدل تغییرات ارتفاعی در سطح محدوده معدن (حاصل از تداخلسنجی راداری سنتینل)-VV-polarized1

... شناسااایی تغییاارات مکااانی – حرارتاای و مناااط پرخطاار
احمد رجبی و رضا شاه حسینی

ریزشهای متعدد معدن در سال گذشته در این منطقیه
 این نشان میدهد که در حال.صحت نتایج را تایید کرد
حاضر قبل از آنکیه وضیعیت وخییم تیر شیود وضیعیت
 ایجیاد شیده،هشدار دهنیدهای بیرای انجیام اقیدام الزم
.،است

کیلومترمربع با پتانسیل کم خطر آتیشسیوزی درحیال
 همچنین بیا اسیتفاده از.نزدیکی به مرز پرخطر میباشد
 خطر فرونشسیت و،تصاویر راداری در زمانهای مختلف
.ریزش این معادن را بیا دقیت سیانتیمتری بیرآورد شید
کیلومترمربیع دارای فرونشسیت4/08 بخشی بیا وسیعت
پلهای شده و از نظر ریزش بسییار خطرنیاز اسیت کیه

[ DOI: 10.52547/jgit.9.3.39 ]
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Abstract

In coal mines, fires and explosions due to temperature rising and high coal density are the most likely hazards.
Due to the looseness of the coal-bearing terrestrial layers, there are also risks of collapsing extraction tunnels.
Therefore, in order to manage the risk in coal mines, the risk model in these areas should be studied
periodically. The purpose of this study is to comprehensively study the changes in the region in order to
introduce those parts of the mine zone that are in danger due to the surface and altitude thermal changes. In
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the present study, the identification of thermal changes in Gano coal mine from 2000 to 2020 using Landsat
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satellite data and surface elevation changes of the mine from 2014 to 2020 using Sentinel1 radar data in the
northwest of Damghan is done. In this study, first, the parts of the study area where the density of coal seams
is high, is determined using the normalized index of two Landsat data bands (SWIR1 and SWIR2 bands) and
the experimental threshold of 0.06. The surface temperature (LST) was also estimated by using the Planck
relationship and Landsat data. LST threshold values were estimated for both years in order to detect firehazardous pixels. By using radar interferometry and the images of 2014 and 2020 Sentinel1 satellite of the
region, the digital elevation model and altitude changes of the mine area were extracted. The maximum
subsidence was about 9 cm, which had fallen and caused casualties during the field visit.
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